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 :ملخـــص
إف موضوع اؽبجرة غَت الشرعية وما تنطوي عليو من شبكة معقدة من التهديدات       

والنتائج الديبغرافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، قد انتقل إذل صدارة االىتمامات 
اإلقليمية والدولية، حيث أصبح موضوعها من اؼبسائل الرئيسية اليت تدعو للقلق نتيجة 

شكل كبَت ما يستدعي دراستها وربليلها، خصوصا وأف دوؿ مشاؿ إفريقيا تفاقم زيادهتا ب
د العاملة اإلفريقية اؼبهاجرة إذل أوربا أو ما يسمى يتعد ؿبطة مهمة ونقطة عبور تقليدية لل

 باؽبجرة العابرة للحدود.
وعلى اعتبار الدور اغبيوي الذي يلعبو موقع الدوؿ اؼبغاربية اؼبطلة على البحر 

ؼبتوسط يف خريطة اؽبجرة غَت الشرعية سواء كبو تونس أو اؼبغرب، أو باذباه أوربا األبيض ا
مباشرة، فقد تزايد عدد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من الدوؿ اإلفريقية اجملاورة 
وحىت من الدوؿ اآلسياوية اليت أصبحت كذلك مصدرة للمهاجرين إذل دوؿ اؼبغرب 

ارل تعترب اؽبجرة غَت الشرعية من أىم التحديات واؼبخاطر العريب ومنها اعبزائر، وبالت
األمنية بالنسبة للجزائر وبلداف مشاؿ إفريقيا، نظرا الرتباطها الوثيق بباقي أشكاؿ اعبريبة 
اؼبنظمة مثل التهريب وذبارة السبلح، باإلضافة إذل األمراض واآلفات االجتماعية 

 اؼبصاحبة ؽبا.
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Résumé  
 
        Le thème de l'immigration illégale ou clandestine et ce qu'il 
implique un réseau complexe de menaces et les résultats de 
l'évolution démographique, sociale, politique et économique, 
ont déménagé à l'avant-garde des préoccupations régionales et 
internationales, où il est devenu le thème des principaux sujets 
de préoccupation en raison de l'aggravation de l'augmentation 
des appels grandement pour l'étude et l'analyse, d'autant plus que 
les États du Nord l'Afrique est une importante station et le point 
de passage traditionnel pour fritter la main-d'œuvre de migrants 
africains en Europe ou que l'on appelle la migration 
transfrontalière. 
 
         Et compte tenu du rôle essentiel joué par le site avec vue 
sur les pays de la mer Méditerranée Maghreb dans la carte de 
l'immigration clandestine, que ce soit sur la Tunisie ou le 
Maroc, ou vers l'Europe directement, le nombre croissant 
d'immigrés illégales en provenance des pays africains voisins et 
même des pays Asiatiques est également devenu un exportateur 
des migrants vers les pays du Maghreb, dont l'Algérie, et donc 
considérés comme la migration illégale des plus importants défis 
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et les risques de sécurité pour l'Algérie et les pays d'Afrique du 
Nord, compte tenu de son étroite association avec le reste des 
formes de criminalité organisée telles que le commerce de la 
contrebande et les armes, en plus des maladies et ravageurs 
Social  . 

 
 مقدمة:
اليت ربتل صدارة االىتمامات الدولية واإلقليمية  لعل من أىم القضايا اؼبعاصرة      

يف ظل التوجو العاؼبي كبو العوؼبة االقتصادية  وذلك، ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية  والوطنية
شكلة خاصة يف السنوات األخَتة، ىذه اؼبتفاقم  ال سيما أماـ  ، وربرير قيود التجارة

من أىم التحديات اغبالية لؤلمن الوطٍت يف دوؿ مشاؿ إفريقيا القادمة من حىت أصبحت 
 الدائرة اإلفريقية جنوب الصحراء.

موضوع اؽبجرة غَت الشرعية وما تنطوي عليو من شبكة معقدة من  عليو فإفو       
صدارة  التهديدات والنتائج الديبغرافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، قد انتقل إذل

ة والدولية، حيث أصبح موضوعها من اؼبسائل الرئيسية اليت تدعو االىتمامات اإلقليمي
ا بشكل كبَت ما يستدعي دراستها وربليلها، خصوصا وأف دوؿ زيادهتللقلق نتيجة تفاقم 

اإلفريقية اؼبهاجرة إذل أوربا  ؿبطة مهمة ونقطة عبور تقليدية للبد العاملة مشاؿ إفريقيا تعد
 . يسمى باؽبجرة العابرة للحدود أو ما
اؼبطلة على البحر دوؿ مشاؿ إفريقيا لدور اغبيوي الذي يلعبو موقع ا على اعتبار و     

األبيض اؼبتوسط يف خريطة اؽبجرة غَت الشرعية سواء كبو تونس أو اؼبغرب، أو باذباه أوربا 
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دوؿ اإلفريقية اجملاورة مباشرة، فقد تزايد عدد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من ال
إذل دوؿ اؼبغرب  بحت كذلك مصدرة للمهاجرينوحىت من الدوؿ اآلسياوية اليت أص

العريب ومنها اعبزائر، وبالتارل تعترب اؽبجرة غَت الشرعية من أىم التحديات واؼبخاطر 
ريبة األمنية بالنسبة للجزائر وبلداف مشاؿ إفريقيا، نظرا الرتباطها الوثيق بباقي أشكاؿ اعب

اؼبنظمة مثل التهريب وذبارة السبلح، باإلضافة إذل األمراض واآلفات االجتماعية 
 اؼبصاحبة ؽبا. 

تزايد بُت اعبريبة اؼبنظمة واؽبجرة غَت الشرعية ويبلحظ اؼبتابع ؽبذه الظاىرة الًتابط اؼب      
دود ال يتم إال عرب ، أي أف انتشار اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحنبا داعمتُت لبعضهما باعتبار 

القنوات الرظبية اليت وبدثها اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، نظرا لطوؿ اغبدود اعبزائرية من 
جهة، والتهديدات األمنية اآلتية من دوؿ اعبوار اليت شهدت وتشهد اضطرابات إذل 

 استفحاؿ ىذه الظاىرة.
لتالية: إذل أي مدى ااإلشكاليات يف اإلجابة على ىذا البحث وعليو تكمن أنبية       

يبكن أف تؤثر اؽبجرة غَت الشرعية على األمن الوطٍت اؼبغاريب؟ وما ىي أىم انعكاساهتا 
على األمن الوطٍت وبقية بلداف مشاؿ إفريقيا؟ وما ىي ـبتلف آليات مكافحتها اليت تتبعها 

 ؟  الدوؿ اؼبغاربية
 :  التاليةاؼبباحث ولئلجابة عن ذلك سيتم تقسيم الدراسة إذل        

 .دول شمال إفريقيا في الهجرة غير الشرعيةظاهرة المبحث األول:  -

في  المبحث الثاني: انعكاسات الهجرة غير الشرعية على األمن الوطني -
 .دول شمال إفريقيا
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مع الهجرة غير  في دول شمال إفريقياالتشريعات  تعاملالمبحث الثالث:  -
 الشرعية.
 دول شمال إفريقيا:الهجرة غير الشرعية في ظاهرة المبحث األول: 
 مفهوم الهجرة غير الشرعية:  المطلب األول :

تعرؼ اؽبجرة غَت الشرعية على أهنا انتقاؿ أفراد أو صباعة من مكاف آلخر بطرؽ       
وتعٍت أيضا دخوؿ اؼبهاجرين ، 1سرية ـبالفة لقانوف اؽبجرة كما ىو متعارؼ عليو دوليا

الببلد بدوف تأشَتات أو أُذونات دخوؿ مسبقة أو الحقة وغالبا ما تسمى"العمالة 
 األجنبية غَت اؼبصرح هبا". 

ويقصد باؽبجرة غَت الشرعية االنتقاؿ من بقعة جغرافية إذل أخرى للبحث عن   
ية، االجتماعية، وضع أفضل وظروؼ أحسن يف النواحي اؼبختلفة السياسية، االقتصاد

      . 2 الثقافية وحىت الدينية
وتعرؼ اؼبفوضية الدولية لشؤوف اؽبجرة، اؽبجرة غَت الشرعية بأهنا تعٍت دخوؿ أو       

اجتياز بلد دوف موافقة سلطات ذلك البلد، وبدوف أف تتوفر يف الشخص العابر الشروط 
ق البلزمة للسفر أو االعتماد على القانونية للمرور عرب اغبدود، لعدـ حيازتو على الوثائ

تزويرىا، واستخداـ اؼبنافذ غَت الشرعية للمرور بغية التهرب من الرقابة اعبمركية أو األمنية، 
 .3 سواء كاف ذلك برا، حبرا، أو جوا

كما يقصد باؽبجرة غَت الشرعية أيضا "بأهنا الدخوؿ أو اػبروج غَت القانوين من       
وإذل إقليم أية دولة من قبل اؼبهاجرين، من دوف اإلمتثاؿ للضوابط والشروط القانونية اليت 

، وما يعرؼ عن اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ىو 4تفرضها كل دولة يف ؾباؿ تنقل األفراد"
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يدىم بااللتزامات والشروط اؼبوضوعة من قبل دولة االستقباؿ عدـ احًتامهم وعدـ تق
 . 5اؼبتواجدين هبا، واػباصة بدخوؿ وإقامة األجانب

اؼبؤرخ  66/211وتعرؼ اؽبجرة غَت الشرعية يف القانوف اعبزائري حسب األمر رقم       
ق "بأهنا دخوؿ شخص أجنيب إذل الًتاب الوطٍت بطريقة سرية أو بوثائ 21/7/1966يف 

 . 6" مزورة بنية االستقرار أو العمل
اؼبتعلق بشروط دخوؿ  2008جواف  25اؼبؤرخ يف  08/11كما حدد األمر رقم       

األجانب إذل اعبزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها، وضعية األجانب يف اعبزائر من حيث 
تنامي  ، ولقد جاء ىذا القانوف ؼبواجهة7ضبط إجراءات دخوؽبم وإقامتهم وتنقبلهتم

ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، خاصة يف ظل تدفق موجات كبَتة من اؼبهاجرين السريُت 
على اغبدود اعبنوبية اعبزائرية، وما ترتب عليها من أبعاد خطَتة كاستفحاؿ اعبريبة اؼبنظمة 

كما تعرؼ اؼبعاىدة اػباصة بالعماؿ   األمراض الفتاكة والعملة اؼبزورة،واإلرىاب و 
اؽبجرة غَت  1975تبناة من طرؼ اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة العمل الدولية لسنة اؼبهاجرين اؼب

الشرعية أو السرية أو غَت القانونية، بأهنا "تواجد اؼبهاجرين أثناء سفرىم إذل وجهتهم أو 
أثناء إقامتهم، أو عملهم يف ظروؼ ـبالفة للقوانُت واالتفاقيات الدولية أو الثنائية أو 

إف ىذا التعريف يركز على ـبتلف مظاىر عدـ قانونية الدخوؿ  ،8 لتشريعات وطنية"
 واإلقامة يف الدوؿ اؼبستقبلة وفبارسة نشاط معُت.

  الهجرة غير الشرعية أسباب ودوافع المطلب الثاني:
، لفهم ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية ال بد من تقصي األسباب والدوافع اؼبؤدية إليها 

 واليت أنبها:
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 سباب اقاقتاادية: األ الفرع األول:
يتجلى التباين يف اؼبستوى االقتصادي بصورة  التباين في المستوى اقاقتاادي: أوقا:

واضحة بُت الدوؿ الطاردة والدوؿ اؼبستقبلة، ىذا التباين ىو نتيجة لتذبذب وتَتة التنمية 
على الزراعة والتعدين  يف الببلد اؼبرسلة، إذ أف ىذه الببلد تعتمد أساسا يف اقتصادياهتا

ونبا قطاعاف ال يضمناف استقرارا للتنمية، نظرا الرتباط األوؿ باألمطار والثاين بأحواؿ 
 .9 السوؽ الدولية وىو ما ينعكس سلباً على مستوى سوؽ العمل

: وفيما ىبص اغبدود اعبنوبية ؼبنطقة انهيار اقتااديات دول الساحل اإلفريقي ثانيا:
مشاؿ إفريقيا كمصدر للهجرة غَت الشرعية لؤلفارقة ذباه اؼبنطقة تعود األسباب االقتصادية 
ؽبجرهتم إذل اهنيار اقتصاديات دوؿ الساحل اإلفريقي، فعلى الرغم من امتبلكهم لثروات 

يعتمدوف على الفبلحة  طبيعية ىائلة إال أف الركود الصناعي ؽبذه الدوؿ جعل أفرادىا
والزراعة كمورد أساسي، بيد أف ىذا اؼبورد عجز بدوره على سد حاجيات األفراد 
واؼبواطنُت نظرا لصعوبة الظروؼ كالتصحر واعبفاؼ، فبا تولد عنو انتشارا سريعا للفقر 
 والبطالة اللذاف يعترباف داعياف قوياف للهجرة، وباؼبقابل تسجل ىذه الدوؿ ارتفاعا مطردا

للنمو الديبوغرايف سنة بعد أخرى، وقد اقبر عن ىذه العوامل انتشار اجملاعة اليت أصبحت 
 . 10هتدد سكاف تلك الدوؿ

إذ ال تزاؿ منطقة الساحل الصحراوي تعاين من ـبتلف  األزمات الغذائية: ثالثا :
(، فالعديد من 2012، 2010، 2008، 2005األزمات الغذائية األربعة اؼبتعاقبة )

 20ائبلت فيها ال تزاؿ تكافح من أجل ظروؼ عيش مقبولة، وقد مت تقدير كبو الع
أشخاص دبنطقة الساحل الصحراوي يعانوف من  8من بُت  1مليوف شخص أي دبعدؿ 
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، وقد تضمن ىذا الوضع تسعة دوؿ واقعة بإفريقيا 2014حالة البلأمن الغذائي سنة 
، بوركينافاسو، النيجر، تشاد، مشاؿ الغربية ىي: السنغاؿ، غامبيا، موريتانيا، مارل

الكامروف، ومشاؿ نيجَتيا، وقد ازداد الوضع تدىورا مع االلبفاض اغباد يف التحويبلت 
اؼبالية للمهاجرين كنتيجة للًتاجع االقتصادي العاؼبي، وىو ما كاف لو تأثَت على النزاعات 

 .11وصبهورية وسط إفريقيايف مشاؿ مارل ومشاؿ نيجَتيا، إضافة إذل دوؿ أخرى مثل دارفور 
وعليو فإف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية تنتج غالبا ألسباب ودوافع اقتصادية نتيجة 
تدين الوضع االقتصادي يف البلداف اؼبصدرة للمهاجرين، واليت تشهد قصورا يف عمليات 

 ، وكذا الرغبة يف ربقيق الكسب السريع12التنمية، وقلة فرص العمل والبفاضا يف األجور
 عن طريق االشتغاؿ بالتهريب وترويج البضائع واألشياء اؼبهربة بالدوؿ اؼبتسلل إليها.

 األسباب السياسية واألمنية:   :الفرع الثاني
سبيزت هناية القرف العشرين حبركات ىامة من البلجئُت واؼبهاجرين غَت الشرعيُت  

عرفتها العديد مناطق العادل، بصفة فردية أو صباعية، وذلك جراء اغبروب والنزاعات اليت 
حيث أف عدـ االستقرار الناجم عن اغبروب األىلية والنزاعات وانتهاكات حقوؽ 
اإلنساف بسبب انتماءاهتم العرقية أو الدينية أو السياسية، يعد أحد األسباب الرئيسية 

ثر أمنا، غبركات اؽبجرة اليت ذبرب األفراد على النزوح من اؼبناطق غَت اآلمنة إذل أخرى أك
وتعترب منطقة اؼبغرب العريب بصفة خاصة من  ،13 وىو ما يطلق عليو باؽبجرة االضطرارية

 :مايلي  أىم اؼبناطق اؼبصدرة واؼبستقبلة للمهاجرين غَت الشرعيُت بسبب
الذي تعرفو الدوؿ اؼبصدرة للهجرة غَت : و الحروب وعدم اقاستقرار الداخلي: أوقا

الشرعية، ويف ىذا اإلطار يبكن القوؿ بأف منطقة اؼبغرب العريب تعترب منطقة عبور رئيسية 
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للمهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من دوؿ إفريقية، وخباصة من منطقة البحَتات الكربى 
ة اؼبغربية نقطة عبور ومنطقة الساحل اإلفريقي ودوؿ جنوب الصحراء، إذ تعترب اؼبملك

رئيسية إذل إسبانيا، كما تعد كل من اعبزائر وتونس وليبيا ىي األخرى مناطق عبور 
للمهاجرين غَت الشرعيُت إذل دوؿ أوروبا، لذا ازبذهتا اعببهات اإلفريقية كمحطات عبور 

 . 14 للوصوؿ إذل الدوؿ األوروبية
يف ابتزاز االرباد األورويب فيما يتعلق  كاف القذايف بارعا  نتائج الحرب في ليبيا: ثانيا:

دبلف اؽبجرة غَت الشرعية ال سيما أنو أدرؾ أف قادة االرباد األورويب باتوا مقتنعُت بأف 
كما أف سقوط النظاـ اللييب   حكم هبذا اؼبلف إذل أبعد ما يكوف،القذايف بإمكانو الت

مكن اؼبيليشيات اؼبدنية السابق أدى إذل اهنيار شبو كلي ؼبؤسسات الدولة الليبية، و 
اؼبسلحة اليت حاربت القذايف من السيطرة على مقومات الدولة الليبية، فاستباحت 
اؼبؤسسات العامة وحلت ؿبل اؼبؤسسة األمنية والعسكرية فبا جعل السنوات األربع اليت 
أعقبت النظاـ السابق يف ليبيا تتسم بقدر من كبَت من الفساد والفوضى واالنفبلت 

، األمر الذي أحاؿ ليبيا إذل دولة فاشلة وجعل منها الوجهة اؼبفضلة للهجرة غَت األمٍت
. لقد كاف االنقبلب على 15 الشرعية صوب أوروبا نظرا إذل قرهبا من السواحل األوروبية

يف ليبيا بُت  L’OTANنظاـ القذايف والتدخل العسكري من طرؼ حلف الناتو 
، أف أدى إذل تغيَت جذري يف اعبغرافية السياسية للمنطقة، 2011مارس وأكتوبر 

فأصبحت تدفقات اؽبجرة غَت الشرعية تسَت يف االذباه اؼبعاكس للمهاجرين اإلفريقيُت 
العابرين أو اؼبقيمُت بليبيا، فمنهم من ىرب من تصفيات اؼبيليشيات اؼبعارضة اليت كانت 

ؼبهاجرين السود على أهنم ؿباربُت مع نظاـ القذايف، والبعض منهم قرر الرجوع تنظر إذل ا
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إذل بلداهنم والبعض اآلخر دخلوا اعبزائر، ويتمثلوف يف الطوارؽ اؼباليُت من اعبيش الوطٍت 
، فبا أدى هبؤالء L’OTANاللييب الذي تلقى ضربات من ربالف حلف الناتو 

  .16الطوارؽ إذل الدخوؿ إذل اعبزائر
وبالتارل كاف لتدىور األوضاع السياسية واألمنية بعد سقوط نظاـ القذايف يف ليبيا 
أف زادت من تدفقات اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، فأصبحت ليبيا من اؼبسالك األسهل نظرا 
إذل ضعف اؼبراقبة على اغبدود، وىو ما يسهل وصوؿ اؼبهاجرين من دوؿ جنوب 

 ومنها االنطبلؽ حبرا إذل أوروبا. وأصبحت اؽبجرة الصحراء، وكذالك من اؼبغرب العريب
غَت الشرعية ذبارة مرحبة جدا حىت بالنسبة إذل بعض اؼبيليشيات، فبل تبعد السواحل 

كم عن جزيرة "المبيدوزا" اإليطالية اليت تشهد كل عاـ وصوؿ آالؼ   300الليبية سوى 
سعة اليت تبلغ أكثر من مليوف اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، فليبيا دبساحتها الصحراوية الشا

كم أصبحت نقطة انطبلؽ اؼبهاجرين   770، ومع ساحل طولو ألف و2ملألف ك 760و
غَت الشرعيُت الذين وباولوف عبور البحر اؼبتوسط إذل أوروبا، إذ تتشارؾ ليبيا حبدود برية 

 م مع مصر والسوداف والنيجر وتشاد واعبزائر وتونس. وأكرب تدفقلك  5000بطوؿ كبو 
للمهاجرين مصدره مشاؿ النيجر حيث ينتقل اؼبهاجروف عرب شبكات من اؼبهربُت الذي 
يأتوف هبم إذل منطقة "الكفرة" و"سبها" اللتاف تعداف أىم مناطق ذبمع اؼبهاجرين يف 

  .17 جنوب ليبيا
وبالتارل تزداد أنبية اؼبنطقة اؼبغاربية باعتبارىا فضاء لعبور واستقباؿ اآلالؼ من 
اؼبهاجرين من أصل دوؿ جنوب صحراء إفريقيا الذين يطمحوف يف االلتحاؽ بدوؿ 
االرباد األورويب إذل جانب عدد كبَت من اؼبهاجرين اؼبغاربة وآخروف من دوؿ آسيوية 
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ربية معربا يوصلهم إذل دوؿ أوروبا، وىذا ما ازبذتو ىذه الذين ازبذوا من اؼبنطقة اؼبغا
األخَتة لعدـ البقاء يف معزؿ عما وبدث يف الدوؿ اؼبغاربية كوهنا تأوي عددا كبَتا من 

 . 18 اؼبهاجرين القادمُت من إفريقيا عموما
عرفت معظم دوؿ إقليم  الاراعات المسلحة داخل دول أقاليم دول المنبع: :ثالثا

الساحل الصحراوي اؼبصدرة للهجرة غَت الشرعية إذل الدوؿ اؼبغاربية صراعات مسلحة، 
أفضت يف الغالب إذل حروب أىلية ذات طابع عرقي أطوؽبا أمدا حرب الشماؿ واعبنوب 
يف تشاد، اليت زادت عن ربع قرف ومازالت تداعياهتا قائمة تنذر بانفجار قنابل موقوتة 

تضافر عوامل االحتقاف واالنفبلت األمٍت اليت تكثر يف دوؿ إقليم الساحل  عند
الصحراوي، كما شهدت صبهورية إفريقيا الوسطى منذ سنوات حربا أىلية بدأت عرقية 
لتتحوؿ الحقا إذل حرب دينية بُت اؼبسلمُت واؼبسيحيُت، كما أف الكامروف ىي األخرى 

إضافة إذل ثورة يف  قل خطورة عن دوؿ اعبوار،كنها ال تتشهد قبلقل من نوع مغاير، ل
بوركينافاسو اليت أطاحت بػ "بليز كومباري" من السلطة يف سابقة إفريقية مازالت تعاين 
من عدـ استقرار، جراء االحتداـ والتنازع على السلطة والنفوذ بُت اؼبؤسسة العسكرية 

ية اليت ال ترى للعسكر دورا يف وجنراالهتا وإمرباطوري اؼباؿ، وبُت النخبة الوطنية اؼبدن
العملية السياسية. أما النيجر البلد األفقر يف إفريقيا فقد شهد ىجمات "بوكو حراـ" اليت 

، وباهنيار ليبيا توسعت صباعة "بوكو حراـ" 19 تعتربه اغبلقة األضعف لًتىب دوؿ اعبوار
مع اجملموعات عرب تشكيل ربالفات مع اجملتمعات احمللية ويف بعض األحياف العمل 

اعبهادية، وبالتارل أصبحت اؼبنطقة مصدرا رئيسيا ونقطة عبور للمهاجرين غَت الشرعيُت 
من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين وباولوف الوصوؿ إذل أوربا من خبلؿ اخًتاؽ حدود 
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 106000كاف أكثر من   2015دوؿ اؼبغرب العريب، فبحلوؿ أواسط شهر جواف 
ا عن طريق البحر طبقا للمنظمة الدولية للهجرة، كاف حوارل شخص قد وصلوا إذل أوروب

شخص قد وصلوا إذل إيطاليا تقريبا حصريا من ليبيا مرورا بالبلداف الواقعة إذل  57000
 .20 جنوهبا
كاف لبلنقبلب العسكري يف مارل الذي أطاح بػ "أمادو توماين   األزمة المالية: :رابعا

منطقة اعبوار مثل موريتانيا واعبزائر وليبيا، فقد  تبعات على 22/03/2012توريو" يـو 
ساىم ىذا االنقبلب يف إضعاؼ اعببهة العسكرية النظامية غبساب اؼبتمردين، وىو ما 
أدى إذل ربوؿ الصحراء الكربى ؼبنطقة خارجة عن السيطرة والقانوف، تتحكم فيها 

دات األمنية آثار اعبماعات اإلرىابية والعصابات اؼبسلحة، حيث كانت لتلك التعقي
سبثلت يف مشكلة البلجئُت واؼبهاجرين غَت الشرعيُت، واليت أصبحت مصدر معاناة 
لبلداف اعبوار ، فانقبلب النقيب "سانوغو" فجر األوضاع األمنية يف الشماؿ وتزامن ذلك 
مع كارثة غذائية ـبيفة يف منطقة الساحل، فعلى طوؿ اغبزاـ الصحراوي الذي يربط مارل 

ر مرورا دبوريتانيا هتدد اجملاعة اؼببليُت من الناس نتيجة العجز الفادح يف اغببوب، إذ بالنيج
مليوف شخص  13جي يب" أرقاما مقلقة حيث تشَت إذل أف  –قدمت منظمة "أوكسفاـ 

 .   21مبليُت يف مارل 3مبليُت يف النيجر و 5مهددوف باجملاعة يف الساحل منهم 
  العامل البيئي والجغرافي:  :الفرع الثالث

يضاؼ إذل العوامل الدافعة إذل اؽبجرة غَت الشرعية من اقتصادية وسياسية، عامل       
القرب اعبغرايف من أوروبا، إذ أف بلداف اؼبغرب العريب تشكل بوابة رئيسية وصلة وصل بُت 

المبيدوزا" اإليطالية إفريقيا وأوروبا، فليبيا مثبل تستغرؽ الرحلة من سواحلها إذل جزيرة "
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أقل من يـو واحد، وىبتار العديد من ينجحوف يف الوصوؿ إذل إيطاليا طرؽ هتريب أخرى 
ميبل  60، كما أف ىذه اعبزيرة ال تبتعد سوى 22 للوصوؿ إذل غَتىا من الدوؿ األوروبية

حبريا من السواحل التونسية، تستغرؽ تقريبا طبس ساعات للوصوؿ إليها، وىي أقرب 
قة ساحلية أوروبية إذل تونس، وتنطلق القوارب إليها من ميناء "اؼبهدية" التونسي أو منط

ميناء "حلق الوادي"، أما اؼبهاجروف الغَت شرعيوف القادمُت من اؼبغرب فيتوجهوف إذل 
مدينيت "سبتة" و"مليلة" االسبانيتُت برا، أو عرب مضيق "جبل طارؽ" إذل الشواطئ 

الكناري"، وكذلك اغباؿ لدولة موريتانيا اليت يتوجو منها االسبانية، أو إذل جزر "
كما أف للجزائر ؽبا موقع جغرايف ساىم يف   ،23 اؼبهاجرين يف الغالب إذل ىذه اعبزر

تسهيل عملية انتقاؿ األفارقة وحىت اؼبغاربة إذل الضفة الشمالية للبحر اؼبتوسط، إذ أف 
م سانبت يف تفاقم الظاىرة، لذا فقد لك  7011شساعة اغبدود اعبزائرية واليت تقدر بػ 

اعترب اإلقليم ذو اؼبوقع االسًتاتيجي بالنسبة للعديد من أفراد وصباعات من الدوؿ 
اإلفريقية مبلذا ألطماعها، فهؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ينظروف للمنطقة على أهنا 

 .24 منطقة عبور إذل ما وراء البحر اؼبتوسط والدخوؿ إذل أوربا
إف عمليات دخوؿ وخروج اؼبهاجرين غَت الشرعيُت إذل الًتاب اعبزائري مثبل وتتم       

انطبلقا من ستة أروقة برية أساسية وكل رواؽ يشمل عدة نقاط دخوؿ، حيث فيها مراكز 
حدودية ربت رقابة مصاحل األمن واعبمارؾ، ونقاط ال ربمل إشارات وتسمح بالربط مع 

 :25 اب اعبزائريمسالك وطرؽ ومسارب تقع يف الًت 
إذ تصل من الًتاب اؼبارل تدفقات اؼبهاجرين غَت  الرواق الجزائري المالي:: أوقا

الشرعيُت من بلداف إفريقيا الغربية انطبلقا من "باماكو" كبو "غاو" عرب مدينة "مبويت"، 
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ومن "غاو" تتسرب التدفقات داخل الًتاب اعبزائري عرب رواؽ يؤدي كبو اذباىُت: كبو 
"سبنراست" مرورا بػ "تُت زواتُت"، وكبو مدينة "أدرار" مرورا بػ "برج باجي ـبتار"، ويبكن 

 الوصوؿ إذل "برج باجي ـبتار" أيضا من اؼبركز اغبدودي بػ "تيمياوين".
حبيث تصل من الًتاب النيجَتي تدفقات قادمة من  يري:الرواق الجزائري النيج: ثانيا

دبدينة "أغاديس  لبللتحاؽبلداف إفريقيا الغربية والعابرة لػ "واغادوغو"، و"نيامي" 
Agades نقطة وصوؿ التدفقات القادمة من بلداف إفريقيا الوسطى، ويف ىذه اؼبدينة "

" اليت تفتح الطرؽ اؼبؤدية Arlitتتجو تدفقات اؼبهاجرين غَت الشرعيُت كبو مدينة أرليت 
 .03إذل "سبنراست" مرورا بػ "عُت قزاـ" أو كبو "جانت" عن طريق الطريق الوطٍت رقم 

تتم عمليات الدخوؿ واػبروج للًتاب اعبزائري مع اغبدود  الرواق الجزائري الليبي: :ثالثا
الليبية عرب نقطيت مرور حدوديتُت، من مدينة "سبها" الليبية كبو مدينة "جانت" اعبزائرية، 
ومن مدينة "غدامس" الليبية يتم الدخوؿ عرب نقطة "الدبداب" اغبدودية اعبزائرية، واليت 

 ن أمناس" جنوبا و"ورقلة" مشاال.تفتح الطريق كبو "إليزي" عبورا بػ "إي
تتعدد اؼبراكز اغبدودية اليت تنظم التدفقات بُت اؼبدف  الرواق الجزائري التونسي:: رابعا

التونسية واعبزائرية واؼبوجودة يف كل من "توزر" و"قفصة" و"الكاؼ" و"جندوبة" من جهة 
 تونس، ومن "الطارؼ" و"سوؽ أىراس" و"تبسة" و"الوادي" باعبزائر.

إف اغبدود مع اؼبغرب واليت أغلقت يف التسعينيات  الرواق الجزائري المغربي: : امساخ
سبنح رواؽ تنقل انطبلقا من أربعة مراكز حدودية تسمح ببلوغ الًتاب اعبزائري انطبلقا من 
اؼبدف اؼبغربية: "السعيدية" كبو "مرسى بٍت مهيدي"، و"وجدة" كبو "مغنية" و"أحفَت" كبو 
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و"فقيق" كبو "بٍت ونيف"، وكذلك عرب النقاط اليت تربط اغبدود اؼبغربية "باب العسة"، 
 دبساؿ كبو "بشار" و"تندوؼ" اعبزائريتُت.

تتم عمليات الدخوؿ واػبروج للًتاب اعبزائري من  الرواق الجزائري الموريتاني:: سادسا
 .26 خبلؿ اغبدود مع موريتانيا عرب "تندوؼ" و"بٍت عباس" و"تابلبلة"

 أما بالنسبة ألروقة ليبيا فتتم عرب: 
مهاجروا النيجر ومارل وبوركينافاسو يف مدينة يتجمع الرواق الليبي النيجيري: : سابعا

يف مشاؿ النيجر، ومن مث يقـو مهربوف من الطوارؽ ومن القاعدة يف ببلد اؼبغرب  أغاديس
اإلسبلمي بتهريبهم يف رحلة طويلة ومتعبة إذل مدف اعبنوب اللييب )"القطروف" و"أـ 
األرانب"(. أما اعبزء األخَت من الرحلة يكوف مشيا على األقداـ ليبل لعشرات 

ود اللييب التابعة لبلديات اعبنوب اللييب، ويف ىذا الكيلومًتات لتجنب دوريات حرس اغبد
 اعبزء قد يبوت بعض اؼبهاجرين عطشا يف الصحراء.

مهاجروا نيجَتيا والكامروف عادة ما يصلوف إذل مدف  الرواق الليبي التشادي:: ثامنا
 اعبنوب اللييب عرب دولة تشاد.

يوف من منطقة القرف اإلفريقي يأيت اؼبهاجروف غَت الشرع تاسعا: الرواق الليبي السوداني:
إذل السوداف، حيث أف نقاط ذبميع اؼبهاجرين من دوؿ ىذه اؼبنطقة، ىي مدينتا "كسبل" 
وجنوب "كردفاف" يف السوداف، حيث يقـو مهربوف سودانيوف بإيصاؽبم لػ "دارفور"، 
 وبعدىا يقـو مهربوف سودانيوف آخروف بتوصيل ىؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت بواسطة

شاحنات متهالكة إذل اؼبنطقة اغبدودية الليبية السودانية عرب طرؽ ترابية غَت فبهدة، ومن 
 . 27 اؼبنطقة اغبدودية يتم دخوؽبم إذل مدينة "الُكفرة" الليبية
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يتم نقل اؼبهربُت إذل نقاط التجمع يف : حيث  من المدن الحدودية الليبيةعاشرا: 
)عاصمة اإلقليم(، ىذه اؼبرحلة تقـو هبا ميليشيات اعبنوب يف مدينة "أوباري" أو "سبها" 

 قبلية من قبائل اعبنوب اللييب.
عادة ما يقـو اؼبهاجرين : ف في "سبها" أو "أوباري" أو المدن المجاورةإحدى عشر: 

بالعمل اليدوي لعدة أشهر وأحيانا لسنوات للحصوؿ على اؼباؿ البلـز إلكماؿ بقية 
 .28 الرحلة إذل أوروبا

الثاني: انعكاسات الهجرة غير الشرعية على األمن الوطني في دول شمال  المبحث
 إفريقيا.

 : تهديد الظاهرة لألمن المغاربي :المطلب األول
تؤدي اؽبجرة غَت الشرعية كوهنا ظاىرة اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة إذل  

أضرار بالغة اػبطورة على سيادة الدوؿ اؼبغاربية، وإذل خلق جرائم كثَتة ومتعددة منها ما 
ىو متصل منها مباشرة ومنها ما ينتج بطريقة غَت مباشرة عنها، ومن ىذه اعبرائم: 

واؼبتاجرة باألشخاص واؼبخذرات وتبييض األمواؿ والتزوير،  اإلرىاب، اعبريبة اؼبنظمة
 . 29 واعبرائم غَت األخبلقية

إف هتديد اؽبجرة غَت الشرعية ال يتوقف على ما يسربو اؼبهاجروف غَت الشرعيوف إذل      
داخل كل من دوؿ االستقباؿ والعبور، من اؼبتاجرات غَت اؼبشروعة السابقة الذكر إضافة 

باألسلحة أو اإلطاحة بقانونية مؤسسات الدولة من خبلؿ اللجوء إذل التزوير  إذل االذبار
وتعريض حياة اؼبواطنُت لآلفات اػبطَتة اليت ينشرىا ىؤالء اؼبهاجرين السريُت، دبعٌت أنو 
عند طرد ىؤالء اؼبهاجرين وإرجاعهم إذل اغبدود الصحراوية، يشكل ىؤالء ؾبموعات 
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حدود الدوؿ اؼبغاربية، خارج اإلطار اإلقليمي  وعصابات يف فضاء صحراوي خارج
ليبيا،  –للدولة ويف فضاء مفتوح، ىذه الفضاءات ىي متقطعة على طوؿ اغبدود: النيجر 

مارل، أين يتم إيصاؿ ىؤالء اؼبهاجرين غَت الشرعيُت األفارقة، ويف خضم فضاء  –اعبزائر 
رىابية للحصوؿ على حصانة مغلق ال يسع ؽبؤالء اؼبهاجرين سوى فبارسة النشاطات اإل

من جهة، ومداخيل مالية سبكنهم من العيش بل واغبصوؿ على أرباح من جهة أخرى، 
. كما أف التنقل AQMI 30وحىت االنضماـ إذل القاعدة يف ببلد اؼبغرب اإلسبلمي 

السري احملكم الذي يقدمو أعضاء القاعدة بكل من مارل، موريتانيا والنيجر يزيد من 
دي األمٍت الذي تواجهو الدوؿ اؼبغاربية إزاء ظاىريت اإلرىاب واؽبجرة غَت خطورة التح

الشرعية القادمتُت من دوؿ الساحل اإلفريقي، وىذا األمر إف كاف يبُت أمرا فهو يبُت 
مدى إمكانية تنقل ىؤالء اجملرمُت وقطعهم غبدود الدوؿ من دوف أي زبوؼ أو ارتباؾ، 

 .31 وىم مسلحُت بأحدث األسلحة
إف زيادة معدالت اؽبجرة غَت الشرعية واؼبشكبلت اليت ترتبت عن ذلك، ومن        

أنبها عدـ قدرة اؼبهاجرين على االندماج يف اجملتمعات اؼبضيفة، ولذلك رباوؿ اؼبنظمات 
اإلجرامية االستفادة من مشاكل ىؤالء اؼبهاجرين اؼبالية والثقافية، وتوظيفهم يف عصابات 

فأىداؼ تلك اؼبنظمات وأساليبها غَت اؼبشروعة دبا تتضمنو من عنف، اعبريبة اؼبنظمة، 
سبثل هتديدا ألمن اجملتمع وتطوره، نتيجة ما تسببو من انفبلت أمٍت، وعلى الصعيد 
االقتصادي تتسبب أنشطة تلك اؼبنظمات اإلجرامية يف خلق ما يطلق عليو "االقتصاد 

تلك اؼبنظمات استثمار األمواؿ يف  اؼبوازي"، أو "االقتصاديات السوداء" حيث تعيد
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االقتصاد الوطٍت من خبلؿ عمليات غسل األمواؿ، األمر الذي يتسبب يف إفساده نتيجة 
 .32 تشجيعها للمعامبلت غَت القانونية

 : تداعيات الظاهرة لدى الدول المغاربيةالمطلب الثاني
بعد اإلطاحة بنظاـ القذايف عرفت اؼبرحلة اليت  انتشار السالح وتهريبه: :الفرع األول

، ومع 33 بعدىا بسيطرة اؼبليشيات اؼبسلحة على مقاليد األمور يف معظم اؼبدف الليبية
سقوط نظاـ القذايف واستمرار الصراع داخل ليبيا وتفكك األجهزة األمنية اؼبصاحبة 

ماعات اؼبسلحة واؼبهربُت، اليت  يف يد اعب  للدولة الليبية، وقعت الًتسانة العسكرية الكبَتة
وبفضل اهنيار  .34 كانت حىت وقت قريب تشكل العمود الفقري لسلطة الدولة يف ليبيا

كاف لدور األسلحة واؼبيليشيات اؼبهربة من ليبيا أف  مؤسسات اعبيش والدولة الليبية
، وإذل زعزعة 2011يف دعم وتواصل اغبركة االنفصالية يف مارل يف عاـ  تسببت

الستقرار دبا يف ذلك اؽبجمات حىت على موظفي األمم اؼبتحدة وأعضاء البعثات ا
وعبلوة على ذلك فإف اغبصوؿ على األسلحة عرب الصحراء الكربى أصبح  الدبلوماسي،

عامبل حاظبا يف القدرة على التحكم يف طرؽ ذبارة األسلحة وبسط السيطرة عليها 
اليت تقع مشاؿ الصحراء اليت تتمثل يف دوؿ اؼبغرب إقليمية وىو ما يهدد أمن الدوؿ اؼبعرب و 

جملموعات اؼبسلحة تقـو بتمويل اإلرىاب واعبماعات اعبهادية واليت بدورىا فا،  35العريب
تقـو بأنشطة إجرامية واليت ال يبكن االستهانة هبا، إذ أف انعداـ األمن واالستقرار يف ليبيا  
كاف دبثابة الضربة القاضية لدوؿ اؼبغرب العريب، وىذا ما خلق بيئة آمنة ومبلذا 

تعمل على اإلفبلت التاـ من العقاب، إذ تعمد إذل فرض  للمجموعات اإلرىابية اليت
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ضرائب على التهريب واالذبار بالصفقات اليت ترتكب من قبل عدد من اعبماعات 
  .36اؼبسلحة والشبكات اإلجرامية يف اؼبنطقة

تزايدت كميات اؼبخذرات اؼبهربة من السواحل الليبية  رات:دتهريب المخ :الفرع الثاني
أوربا، ودل تعد تتوقف على الكوكايُت القادـ من أمريكا البلتينية، بل أضيف عرب ليبيا إذل 

إليو اؽبروين القادـ من أفغانستاف عرب إيراف واليمن والصوماؿ وتنزانيا وكينيا، يتجو جزء 
منو إذل األسواؽ اإلفريقية يف جنوب إفريقيا ونيجَتيا، واعبزء الثاين يهرب عرب السوداف 

بيا، ليتم الحقا هتريبو إذل أوروبا. كما تتوذل القاعدة يف ببلد اؼبغرب وتشاد ليصل إذل لي
اإلسبلمي هتريب اؼبخذرات عرب معابر التهريب وفبراتو يف الساحل اإلفريقي وكذا تنظيم 
أنصار الشريعة يف جنوب ووسط غرب ليبيا، وىو اؼبمر الذي يسلكو الكوكايُت القادـ 

والذي يدخل ليبيا برا من اعبنوب حيث يتم نقل اؼبخدرات عرب  ،37 من أمريكا البلتينية
الصحراء ومنها إذل ليبيا، كجزء من الطريق الربي من غينيا بيساو إذل البحر األبيض 

ومنها إذل أوروبا، وقد يتم النقل بالتواطؤ اعبهات الفاعلة داخل الدولة وقوات اؼبتوسط 
سبر سنويا عرب الدوؿ الساحلية يف غرب  طنا من الكوكايُت 18األمن، فما يقدر بػ 

، ووفق اػبريطة التالية تتضح أمكنة ذبارة 38أفريقيا، وال سيما غينيا بيساو وغينيا
اؼبخذرات وسبددىا إذل الداخل اإلفريقي ومن مث دخوؽبا عرب الطرؽ اليت يسلكها اؼبهاجرين 

يظهر منها أيضا أف الطرؽ غَت الشرعيُت واذباىها مشاال إذل منطقة دوؿ اؼبغرب العريب، و 
اؼبتبعة يف نقل اؼبخذرات ىي طرؽ ومسالك اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، وىو ما يبُت أيضا 

  .ربالف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية مع التجارة الدولية للمخذرات
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ومن بُت انعكاسات اؽبجرة غَت الشرعية على  انتشار األمراض واألوبئة:الفرع الثالث: 
الناحية الصحية واالجتماعية، قبد استفحاؿ وانتشار أمراض جنسية بُت اؼبهاجرين غَت 
الشرعيُت أنفسهم، وبُت أوساط سكاف اؼبنطقة األصليُت، وعلى رأس ىذه األمراض 

حت السيدا ". ففي دولة اعبزائر أصبSIDAمرض "نقص اؼبناعة اؼبكتسبة" أو "السيدا 
سبثل هتديدا صحيا لكل اجملتمع اعبزائري ؼبا لو من تداعيات خطَتة على صحة الفرد 
واجملتمع، لقد أصبح اؼبهاجرين غَت الشرعيُت ينقلوف ىذا اؼبرض عن طريق اؼبمارسات 
البلأخبلقية فأصبح ىذا الداء يهدد سكاف منطقة اعبنوب يف ظل انعداـ اؼبراقبة الصحية، 

الصحة بػ "سبنراست" فإف من بُت اؼبصابُت هبذا الداء ىناؾ نسبة منهم فحسب مديرية 
من سكاف اؼبنطقة، وىذا دبثابة مصدر قلق للسكاف واؼبسؤولُت على حد سواء، كما قبد 
أمراض جديدة أخرى ال تقل ضررا عن فقداف اؼبناعة اؼبكتسبة واؼبتمثل يف "فَتوس 

يف غرب إفريقيا، وبالتارل تنتقل  " الذي انتشر بسرعةVirus D’Ebolaاإليبوال 
أطباء من الصحة العسكرية كما حذر ،  39 العدوى عن طريق اؼبهاجرين غَت الشرعيُت

دولة  23اعبزائرية من األخطار الناصبة عن نزوح اؼبهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من 
البلجئُت اليت أفريقية إذل اعبزائر، خاصة بعد أحداث ليبيا ومارل، واآلثار اؼبًتتبة على 

تتدفق فبا هبعل اػبطر يتجاوز تسرب األسلحة واؼبخذرات، لتصل إذل األمراض اؼبعدية 
مهاجر غَت شرعي يدخلوف سنويا للجزائر، منهم  9000اليت تنتقل عن طريق أكثر من 

الجئ، وتصنف تلك األمراض على أهنا بالغة اػبطورة كوباء اإليدز واؼببلريا  30.000
 . 40 والتهاب الكبد

 المبحث الثالث: تعامل التشريعات في دول شمال إفريقيا مع الهجرة غير الشرعية:
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  :: التشريعات الجزائريةالمطلب األول
تعترب اعبزائر أف مناقشة مسألة اؽبجرة غَت الشرعية هبب أف تتم يف إطار االرباد       

اإلفريقي، كوهنا تؤيد اؼبقاربة اإلفريقية اليت حسبها يكوف حل مشكل اؽبجرة منفصل عن 
اجتماع اػبرباء األفارقة ذوي اؼبستوى  2006التنمية، وقد استضافت اعبزائر يف أفريل 

 "مقاربة شاملة، متكاملة، متوازنة ومتناسقة" خبصوص ظاىرة العارل والذين دعوا إذل
 01/9/2008كما أقر ؾبلس الوزراء اعبزائري اؼبنعقد يف   ،41 اؽبجرة غَت الشرعية

مشروع قانوف جديد هبـر اػبروج غَت القانوين من الًتاب الوطٍت اعبزائري بعقوبة قد تصل 
نظمي اؽبجرة غَت الشرعية، وتزداد سنوات ؼب 10أشهر، إضافة إذل عقوبة السجن  6إذل 

العقوبة يف حالة ارتكاب اعبريبة من قبل يستفيد من تسهيبلت حبكم وظيفتو كأعواف 
األمن وحرس السواحل واغبدود ...إخل، أو من قاـ هبذا العمل يف إطار ؾبموعة منظمة أو 

 2008جواف  25اؼبؤرخ يف  08/11كما حدد األمر رقم   ،42باستعماؿ السبلح
تعلق بشروط دخوؿ األجانب إذل اعبزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها، وضعية األجانب اؼب

، ولقد جاء ىذا 43يف اعبزائر من حيث ضبط إجراءات دخوؽبم وإقامتهم وتنقبلهتم
القانوف ؼبواجهة تنامي ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، خاصة يف ظل تدفق موجات كبَتة من 

 اؼبهاجرين.
لدولة جـر اؼبشرع اعبزائري اؽبجرة غَت الشرعية ربت عنواف اعبرائم ودبا ىبدـ صاحل ا

اؼبؤرخ  01-09اؼبرتكبة ضد القوانُت واألنظمة اؼبتعلقة دبغادرة تراب الدولة )قانوف رقم 
اليت تنص على: "دوف اإلخبلؿ  1مكرر 175( بنص اؼبادة 25/02/2009يف 

باغببس من شهرين إذل ستة أشهر،  باألحكاـ التشريعية األخرى السارية اؼبفعوؿ يعاقب



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 135  13العدد 
 

دينار جزائري، أو بإحدى ىاتُت  60000دينار جزائري إذل  20000وبغرامة مالية من 
العقوبتُت كل جزائري أو أجنيب مقيم يغادر اإلقليم الوطٍت بصفة غَت شرعية، أثناء اجتيازه 

أو باستعماؿ وثائق أحد مراكز اغبدود الربية أو البحرية أو اعبوية، وذلك بانتحالو ىوية 
مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتخلص من تقدمي الوثائق الرظبية البلزمة، أو من 
القياـ باإلجراءات اليت توجبها القوانُت واألنظمة السارية اؼبفعوؿ تطبق نفس العقوبة على 

ص ، كما ن44 كل شخص يغادر اإلقليم الوطٍت عرب منافذ أو أماكن غَت مراكز اغبدود"
 303إذل غاية  30مكرر  303اؼبشرع اعبزائري على هتريب اؼبهاجرين بنص اؼبواد 

، حيث أعطى تعريف هتريب اؼبهاجرين "بأنو القياـ بتدبَت اػبروج غَت اؼبشروع 41مكرر
من الًتاب الوطٍت لشخص أو عدة أشخاص، من أجل اغبصوؿ بصفة مباشرة أو غَت 

. كما نص على عقوبة هتريب اؼبهاجرين 45أخرىمباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة 
 300000سنوات، وبغرامة مالية تقدر بػ  5سنوات إذل  3واليت قدرىا باغببس من 

دينار جزائري، وجعل ىذه العقوبة خاضعة لظروؼ  500000دينار جزائري إذل 
ربُت التشديد، إذا كاف بُت األشخاص اؼبهربُت قاصر أو تعرض حياة سبلمة اؼبهاجرين اؼبه

 5للخطر أو ترجيح تعرضهم لو، أو معاملتهم معاملة ال إنسانية أو مهنية وذلك بعقوبة 
دينار  1000000دينار جزائري إذل  500000سنوات إذل عشر سنوات وبغرامة من 

 .46جزائري
لقد سارعت اعبزائر إذل ازباذ إجراءات بغية فرض اغبصار على اغبدود وتضييق       

رة غَت الشرعية لببلد، وقد سبثلت ىذه اإلجراءات يف اإلجراءات اػبناؽ على اؼبغاد
التنظيمية، إذ أف رجاؿ شرطة اغبدود يقوموف بتوقيف العديد من اؼبهاجرين غَت الشرعيُت 
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يوميا، وعند اكتشاؼ ىويتهم عند التفتيش يتم اقتيادىم إذل فصيلة الشرطة القضائية اليت 
دبصلحة ربديد اؽبوية، وللتعرؼ على طرقهم  ربقق معهم وتشخص ىويتهم وتتأكد منها

 550 – 543اؼبستعملة للهجرة غَت الشرعية، ووبرر ضدىم إجراء جزائي طبقا للمواد 
، أو مواد قانوف العقوبات إف كانوا ؿبل ارتكاب جرائم 05/98من القانوف البحري رقم 

صاحل أمن الوالية أو ويتم تقديبهم للعدالة، أما الذين يكونوف ؿبل حبث فهم وبولوف إذل م
. كما ازبذت إجراءات أمنية من خبلؿ تعزيز اؼبراقبة 47الدائرة لتقديبهم إذل اعبهة اؼبطلوبة

على حدودىا حيث أوكلت لعدة وحدات أمنية بتنظيم العبور وضباية اغبدود. كما قامت 
ت بتعزيز اؼبصاحل األمنية وىي ؾبموعة حراس اغبدود إحدى اجملموعات التابعة لوحدا

اعبيش الوطٍت الشعيب، واليت تعمل على طوؿ اغبدود الربية واليت تضمن اغبراسة الدائمة 
بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة مكلفة دببلحقة وإفشاؿ كل ؿباوالت التهريب 
أو دخوؿ اإلرىابيُت واؽبجرة غَت الشرعية، حيث سبكنت مصاحل حراس اغبدود من 

ت ـبتلفة بتهمة اؽبجرة غَت الشرعية. أما عن حراس توقيف مئات األفراد من جنسيا
السواحل فهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطٍت تتكفل أساسا حبراسة الشواطئ وضبايتها 
من كل ؿباوالت التهريب البحري، حيث تقـو بتدخبلت وإحباط كل ؿباوالت التهريب 

 . 48لؤلشخاص والسلع وتضمن اغبراسة للبواخر األجنبية
ىاـ يف مراقبة اغبدود اعبزائرية الربية والبحرية  دور كما أف ؼبصاحل شرطة اغبدود      

واعبوية، واؼبتمثلة يف اإلجراءات اإلدارية والقانونية اؼبنظمة لدخوؿ وخروج األشخاص 
 واؼبمتلكات عرب اغبدود، وىي مكلفة أساسا باؼبهاـ التالية:

 اغبدود.مراقبة حركة عبور األشخاص والبضائع عرب  – 1
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 مكافحة اآلفات االجتماعية كاؽبجرة غَت الشرعية واؼبخذرات والتهريب. – 2
 مراقبة وثائق السفر وكشف كل األشخاص الذين ىم يف حالة حبث أو فرار. – 3
ضماف حراسة وأمن اؼبوانئ واؼبطارات والسكك اغبديدية ومراكز اؼبراقبة الستشعار  – 4

 أي حركة مشبوىة.
األجانب وتقـو باإلجراءات دبجرد صدور قرار إبعادىم وذلك كما تتكفل ب  – 5

بالتنسيق مع مصاحل الشرطة األخرى، كما تقـو بالتعرؼ على اؼبتورطُت واؼبتواطئُت مع 
  49اؼبهاجرين غَت الشرعيُت.

ونظرا لتأـز الوضع وتوافد الكثَت من اؼبهاجرين واألجانب إذل اعبزائر، أنشأت       
اؼبديرية  العامة لؤلمن الوطٍت "الديواف اؼبركزي ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية 

OCLCUC وىو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بُت ـبتلف الفرؽ اعبهوية ،"
 و:للتحري بصفتو مؤسسة لئلشراؼ والتنسيق ومن مهام

  مكافحة خبليا وشبكات الدعم اليت تساعد على إيواء األجانب الذين ىم يف حالة
 غَت شرعية.

 .مكافحة خبليا وشبكات الدعم لتنقل غَت الشرعي لؤلجانب داخل الًتاب الوطٍت 
 .مكافحة التوظيف والعمل غَت الشرعي لؤلجانب 
 ة.مكافحة تزوير الوثائق اؼبرتبطة باؽبجرة واإلقامة غَت الشرعي 
 .وضع إسًتاتيجية وقائية وردعية للهجرة غَت الشرعية 

"، ومن BRICكما أنشأت "الفرؽ اعبهوية للتحري حوؿ اؽبجرة غَت الشرعية      
 مهامها متابعة اؽبجرة غَت الشرعية وذلك عرب:
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  فراد شبكات اؼبوزعُت والناقلُت ألتابعة دبقتضى القانوف اؼبتوقيف و الالتعرؼ والبحث و
 غَت الشرعيُت.للمهاجرين 

  التعرؼ والبحث والتوقيف واؼبتابعة دبقتضى القانوف لؤلفراد اؼبزورين لوثائق السفر
 اؼبوجهة للمهاجرين غَت الشرعيُت.

  التعرؼ والبحث والتوقيف واؼبتابعة دبقتضى القانوف لؤلجانب الذين ىم يف وضعية
 .50ة غَت شرعي

 طريقة العمل اؼبتعلقة بالدخوؿ  ربديد نقاط العبور غَت الشرعية لؤلجانب وربديد
 غَت الشرعي للًتاب الوطٍت.

 .تسجيل وتتبع كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية 
  اؼبسانبة يف تطبيق إجراءات ردعية ضد األجانب الذين ىم يف وضعية غَت شرعية يف

 .51اعبزائر )الطرد والًتحيل(
وتطبيقا لتعليمات رئيس أركاف اعبيش الوطٍت الشعيب اعبزائري الفريق "أضبد قايد  

صاحل"، مت ازباذ اإلجراءات والتدابَت للرفع من درجة اعباىزية العملياتية للجيش، وإحكاـ 
السيطرة على كل اؼبنافذ اغبدودية تفاديا ألي تسلل من طرؼ اجملرمُت أو اإلرىابيُت أو 

وبفضل  مشروع،اغبدود ومراقبتها لردع أي عمل إجرامي وغَت  اؼبهربُت، وضباية
اإلسًتاتيجية األمنية واالنتشار احملكم للوحدات العسكرية والتنسيق الفعاؿ فيما بينها، 

من اعًتاض  2012جانفي  30سبكنت مثبل قوات اعبيش الوطٍت الشعيب اعبزائري يـو 
ف من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل النيجَتية، تتكو  –قافلة على اغبدود  اعبزائرية 

أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا وباولوف سبرير شحنة من األسلحة والذخَتة. وقد مت 
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 –تنفيذ ىذه العملية بعد رصد ربركات القافلة على إثر استطبلع جوي باغبدود اعبزائرية 
افلة ومكاهنا بدقة، النيجَتية بإقليم القطاع العمليايت "جانت"، وفور ربديد طبيعة الق

 أصدر قائد الناحية العسكرية الرابعة أمرا بالتدخل الفوري واعًتاض القافلة وتوقيف أفرادىا
. وبعد مطاردة طويلة وشاقة بواسطة اؼبروحيات والوحدات الربية سبكنت قوات اعبيش 52

وسبثل الوطٍت الشعيب اعبزائري من ؿباصرة اجملموعة وإلقاء القبض على كامل عناصرىا، 
ىذه العملية شبرة جهود مضنية واىتماـ كبَت أولتو القيادة العليا للجيش الوطٍت الشعيب 
اعبزائري للمنطقة من خبلؿ تدعيمها للتشكيل القتارل لوحداهتا اؼبنتشرة على طوؿ 
حدودىا اعبنوبية الشرقية، قصد الرفع من درجة اعباىزية العملياتية وإحكاـ السيطرة على  

اغبدودية، ولئلشارة فإف الوحدات اؼبنتشرة باغبدود اعبنوبية الشرقية قد كل اؼبنافذ 
تسلمت فور بداية األزمة الليبية أوامر وتعليمات خاصة بتعزيز التشكيل القتارل اؼبنتشر 
وتأمُت الشريط اغبدودي اعبزائري من اعبهة الشرقية، تفاديا ألي تسلل من طرؼ اجملرمُت 

هاجرين غَت الشرعيُت، وضباية اغبدود ومراقبتها لردع أي عمل واإلرىابيُت واؼبهربُت واؼب
إجرامي وغَت مشروع، وذلك بوضع العديد من اؼبفارز اليت تدعم وتعزز أفراد حرس 
اغبدود. ومن جهة أخرى ويف نفس اؼبسعى؛ مت تدعيم التشكيل اؼبنتشر بوحدات فرعية، 

 . 53ليبل وهنارا وذلك لسد كل الثغرات، من خبلؿ دوريات مشًتكة مستمرة
 المطلب الثاني: التشريعات المغاربية األخرى 

اىتمت السلطات التونسية بإهباد آليات هتدؼ إذل  التشريعات التونسية:: الفرع األول
عن  2003اغبد من ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية، ومن أبرز تلك األساليب سبثل يف عاـ 

طريق سن قانوف العقوبات اؼبوقعة على اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، وعلى عصابات التهريب 
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كل عناصر منظومة اؽبجرة غَت اليت تعمل يف ىذا اجملاؿ، وتوسع اؼبشرع التونسي يف ذبرمي  
الشرعية مثل األشخاص اؼبهربُت أنفسهم أو من يساعدوهنم أو مالكي األماكن اليت 
تأويهم، وعدىم نص القانوف فيمن: "كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم 
عمليات ىجرة سرية، أو األشخاص اؼبتهمُت باؼبساعدة يف تنظيم عمليات اؽبجرة، سواء 

رغبوف يف اؽبجرة أو تسهيل عبورىم للدوؿ اليت يرغبوف يف اؽبجرة إليها، أو بإرشاد من ي
إيواء األشخاص اؼبهربُت أو هتريبهم، أو إعداد أماكن إلخفائهم، وتوفَت وسائل النقل 
ؽبم، أو القياـ بعملية النقل يف حد ذاهتا، أو األشخاص الذين زبلفوا عمدا عن إعبلـ 

معلومات عن عمليات ىجرة سرية"، كذلك شدد  السلطات اؼبختصة دبا لديهم من
قانوف العقوبات على األشخاص الذين البرطوا يف جريبة اؽبجرة السرية أو غَت الشرعية، 

 100عاما، وبغرامات مالية تصل إذل كبو  20أشهر و  3بالسجن ؼبدة تًتاوح ما بُت 
مة حق وضع ألف دوالر، وأعطى القانوف احملك 83ألف دينار تونسي أي ما يقارب 

اجملرمُت قيد اؼبراقبة اإلدارية، أو منعهم من اإلقامة يف أماكن ؿبددة إذا كاف ذلك 
 .54يساعدىم يف مباشرة جريبة اؽبجرة غَت الشرعية

كما حاولت حكومات االرباد األورويب إقناع دوؿ اؼبغرب العريب اػبمسة )ليبيا،       
وتونس، اعبزائر، اؼبغرب، موريتانيا(، بإنشاء معسكرات احتجاز ومراكز إيواء ؽبؤالء 
اؼبهاجرين يف دوؿ اؼبغرب العريب، بدال من دو االرباد األورويب حيث يتم التحفظ على 

، حىت يبت يف أمرىم، إما بالعودة إذل بلداهنم، أو السماح ؽبم اؼبهاجرين غَت الشرعيُت
بالعبور، وىذا االقًتاح عرؼ باسم "اغبل األمٍت" والذي استعدت فيو دوؿ االرباد 
األورويب بذؿ األمواؿ لدوؿ اؼبمر والدوؿ اؼبصدرة للمهاجرين، للوقوؼ يف وجو اؽبجرة 
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ىذا االقًتاح ما عدا دولة موريتانيا اليت  غَت الشرعية، غَت أف دوؿ اؼبغرب العريب رفضت
، باالتفاؽ مع 2006أنشأت معسكر احتجاز على شواطئها يف مدينة "نواذيبوا" عاـ 

اسبانيا اليت دعمتها باؼباؿ واألجهزة واؼبعدات اػباصة باؼبراقبة اغبثيثة للشواطئ 
 .55اؼبوريتانية

قانونا يفرض  2003سنت اؼبملكة اؼبغربية عاـ  التشريعات المغربية : :نيالثافرع ال
عقوبة السجن ؼبدة قد تصل إذل عشرين عاما على كل من يساعد البلجئُت على الفرار 

مليوف يورو ؼبساعدتو للسيطرة على  67عرب األراضي اؼبغربية، وقد منحو االرباد األورويب 
. وقد 56مة ضد هتريب البشراؽبجرة غَت الشرعية وتعزيز أمن حدوده، وازباذ إجراءات صار 

اؼبتعلق بدخوؿ وإقامة األجانب باؼبغرب وباؽبجرة غَت الشرعية  03/02دخل القانوف 
، وكاف اؽبدؼ من ذلك توحيد القوانُت السابقة اؼبتعلقة 11/11/2003حيز التنفيذ يف 

قامة باؽبجرة وضماف االنسجاـ بُت اؼبقتضيات اعبديدة والقانوف اعبنائي، وربديد معايَت إ
األجانب يف اؼبغرب، وباألخص تقنُت اؼبخالفات اؼبرتبطة باؽبجرة السرية، ويف ىذا السياؽ 

 غَت الشرعية، مت ذبرمي هتريب اؼبهاجرين وضماف االنسجاـ بُت اؼبقتضيات اؼبرتبطة باؽبجرة
ويف ىذا السياؽ مت ذبرمي هتريب اؼبهاجرين حيث أصبح مرتكبو ىذه األعماؿ معرضُت 

سنوات واؼبؤبد، كما وبمي ىذا القانوف  10لسجن الذي تًتاوح مدتو بُت لعقوبات ا
حقوؽ األجانب ما دامت طرؽ اللجوء إذل القضاء معروفة بشكل واضح، وجاء ىذا 

متعلق بدخوؿ األجانب إذل اؼبملكة القسم األوؿ  :57بقسمُت 03/02القانوف رقم 
 7عقابية للهجرة غَت الشرعية، ضمت اؼبغربية وإقامتهم هبا والقسم الثاين يتعلق بأحكاـ 

(، حيث عاقبت ىذه األحكاـ كل األشخاص الذين 57إذل اؼبادة  50مواد )من اؼبادة 
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درىم،  10000و 3000يغادروف الًتاب اؼبغريب بصفة سرية بغرامة مالية تًتاوح بُت 
من  50أشهر أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت معا طبقا لنص اؼبادة  6وباغببس من شهر إذل 

 . 03/02القانوف رقم 
ودل يقتصر ىذا القانوف على معاقبة األشخاص اؼبهاجرين سرا، بل شدد العقوبة على      

كل من نظم أو سهل أو ساعد دخوؿ أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية 
درىم،  500000إذل  50000سنوات، وبالغرامة من  3أشهر إذل  6باغببس من 

 500000سنة وبغرامة يًتاوح قدرىا بُت  15إذل  10من  وضّعف العقوبة بالسجن
 درىم إذا ارتكب ىذه اعبريبة بصفة اعتيادية.  1000000و

كما أشار القانوف لضرورة معاقبة أي شخص قدـ مساعدة أو عونا الرتكاب      
األفعاؿ السابقة الذكر، وإذا كاف يضطلع دبهمة قيادة قوة عمومية أو كاف ينتمي إليها أو 

ذا كاف مكلفا دبهمة للمراقبة، أو إذا كاف ىذا الشخص من اؼبسؤولُت أو األعواف أو إ
اؼبستخدمُت العاملُت يف النقل الربي أو البحري أو اعبوي أو يف أية وسيلة أخرى من 

 50000سنوات وبغرامة تًتاوح بُت  5وسائل النقل، باغببس من سنتُت إذل 
 .58درىم 500000و

ىذا القانوف حيث يعاقب بغرامة يًتاوح  عقابودل يسلم الشخص اؼبعنوي من  
درىم إذا ثبت ارتكابو ألحد اعبرائم السابق ذكرىا،  1000000و 10000قدرىا بُت 

عبلوة عن اؼبصادرة اليت خوؿ ىذا القانوف للمحكمة مصادرة وسائل النقل اؼبستعملة يف 
هتريب اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، سواء كانت ىذه  ارتكاب اعبريبة يف حالة اإلدانة جبريبة

الوسائل تستعمل للنقل اػباص أو العاـ أو للكراء شريطة أف تكوف يف ملكية مرتكيب 
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اعبريبة أو يف ملكية شركائهم أو يف ملكية أعضاء العصابة اإلجرامية، دبن فيهم أولئك 
 .59 الذين دل يشًتكوا يف ارتكاب يف ارتكاب اعبريبة

اؼبغرب إحدى أكرب الدوؿ اؼبصدرة للهجرة غَت الشرعية ألوروبا، خاصة وتعد  
إسبانيا السيما أهنا سبثل دولة استقباؿ وترانزيت للمهاجرين القادمُت من الدوؿ اإلفريقية 
جنوب الصحراء خاصة من الكامَتوف ومارل ونيجَتيا قبل االنتقاؿ عرب البحر إذل أوروبا، 

غربية، فإف عدد اؼبهاجرين الذين يعيشوف على أراضيها بشكل ووفقا لتقديرات اغبكومة اؼب
ألفا، حيث يتمركزوف يف مناطق األحراش على جبل  40و 25غَت شرعي يًتاوح بُت 

 .60"غوروغو" يف عدد من اؼبخيمات
وعلى الصعيد اؼبؤسسايت فاؼبملكة اؼبغربية ازبذت إجراءين قويُت لتعزيز ىذه 

بإنشاء مديرية لشؤوف اؽبجرة والثاين دبراقبة اغبدود على  القوانُت، ويتعلق األوؿ منهما
 .61مستوى وزارة الداخلية ومرصد اؽبجرة لعلو يساىم يف كبح ىذه الظاىرة اػبطَتة

كاف القذايف يتبٌت وجهة نظر حياؿ ظاىرة اؽبجرة غَت   :: التشريعات الليبيةالفرع الثالث
الشرعية تتلخص يف اعتبار القضية مشكلة إنسانية واقتصادية باؼبقاـ األوؿ، ذبب 
معاعبتها وفق منظور إنساين أمشل وأعم يتعلق ببعد تنموي من أبرز مبلؿبو خلق فرص 

لتوطينهم يف بلداهنم وأف عمل عرب ضخ استثمارات يف الدوؿ الفقَتة اؼبصدرة للمهاجرين 
يتم ذلك من خبلؿ تعاوف دورل واسع، وتعترب إيطاليا من الدوؿ األوروبية األكثر تأثرا 
بتدفق اؼبهاجرين من األراضي الليبية تسعى مع الفرقاء الليبيُت الذين تولوا اغبكم بعد 

لوضع سياسات االنقبلب على القذايف والشركاء األوروبيُت طيلة السنوات األربعة األخَتة 
تنسيقية عامة للتصدي لظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية لكنها دل تقدـ على خطوات جدية 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 144  13العدد 
 

وعملية حىت اآلف. فانقساـ ليبيا إذل حكومتُت وبرؼبانُت يتنازعاف الشرعية يف ليبيا حدَّ  
مليوف دوالر  250كثَتا من قباعة أي تنسيق وتفاىم مع اعبانب اإليطارل الذي قدـ 

بلس، وحىت اللحظة دل تَر إيطاليا خطوات جدية من اعبانب اللييب. ومؤخرا غبكومة طرا
قامت حكومة "عبد اهلل الثٍت" بتشكيل اللجنة الوطنية العليا ؼبكافحة اؽبجرة غَت الشرعية 
التابعة لوزارة الداخلية يف اغبكومة اؼبؤقتة الليبية، واليت يعتقد أف ستؤدي دورا ؿبوريا يف 

ة مع اعبانب اللييب نظرا إذل امتبلؾ نائب رئيس ىذه اللجنة للخربة يف التنسيقات الدولي
التعاطي مع اؽبجرة غَت الشرعية وكونو أحد أبناء القبائل الليبية اعبنوبية اليت تسيطر على 
معظم معابر التهريب السرية باعبنوب، ورغم مرور أشهر على تشكيل ىذه اللجنة إال أف 

ث يف التعامل مع ىذه اللجنة بناء على ذبربتها السابقة إيطاليا مازالت تتهيب وتًتي
 . 62اؼبخيبة لآلماؿ مع حكومة طرابلس

 :ةـــخاتم
إف ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية ليست مسألة ظرفية، بل أصبحت مكوف ىيكلي 
فما زالت اآلليات اؼبستخدمة غبد اآلف غَت قادرة على تدبَته بشكل وبد من آثاره 

ى دوؿ اؼبنبع أو الدوؿ اؼبعرب أو الدوؿ اؼبستقبلة. فهذه الظاىرة وانعكاساتو سواء عل
أصبحت تتطلب التعميق يف البحث وفهم أبعادىا واذباىاهتا ونطاقاهتا قصد الكشف عن 
أسباهبا، وبالتارل معاعبتها من جذورىا وليس ؿباربتها، فتزايد ىذه الظاىرة وبشكل ملفت  

استقرار الذي شهدتو معظم دوؿ اؼبغرب العريب كاف مع بداية اغبراؾ العريب وحالة البل
واليت ازبذ منها اؼبهاجروف غَت الشرعيوف دوال معربا للعبور إذل دوؿ أوروبا، ففيهم من 
ينجح يف العبور ومنهم يستقر بو اغباؿ ولو بصفة مؤقتة يف دوؿ اؼبغرب العريب لتدبَت 
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غلوف كل الطرؽ لتلبية مرادىم، بعض اؼباؿ ومن مث مزاولة طريق اؽبجرة الذي بدؤوه، ويست
وىو ما هبعلهم أحيانا يتجهوف لطرؽ غَت شرعية أخرى كتهريب اؼبخذرات وذبارة 

 . األسلحة أو حىت انضمامهم لتنظيمات إرىابية
ذبارة األسلحة"  – اؼبخذرات –إف ربالف ىذا الثالوث "اؽبجرة غَت الشرعية        

عرض دوؿ منطقة اؼبغرب العريب إذل هتديدات أمنية جراء ذلك وانعكس عليها سلبا، رغم 
اآلليات اؼبوضوعة من قبلها للقضاء على ظاىرة اؽبجرة غَت الشرعية واحتوائها، وعلى 
الرغم من عدـ وجود تقديرات رظبية ؿبددة بشأف أعداد اؼبهاجرين غَت الشرعيُت، تظل 

رير غَت الرظبية والدراسات البحثية مؤشرا أوليا ؼبعرفة حجم ووضعية ىذه الظاىرة اليت التقا
 دل تعد مقتصرة على دوؿ بعينها.     

  ما يبكن أف يوصي بو البحث حوؿ ىذا اؼبوضوع ما يلي : ولعل أبرز     
بع اليت ؿباربة اؽبجرة غَت الشرعية تتطلب على اؼبدى الطويل مواجهة األسباب واؼبنا - 1

تعود إليها، واليت تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارؽ وانسداد األفق بسبب تنامي 
البطالة، ومن مث ال مفر من سياسة إمبائية أو اسًتاتيجية اقتصادية اجتماعية تؤدي إذل 
خلق فرص العمل واحًتاـ الكرامة اإلنسانية، وربقيق ىذا اؽبدؼ يتطلب تنمية مستدامة 

ى مشروعات اقتصادية واجتماعية واقبازات ملموسة تسمح باستقرار اؼبواطنُت قائمة عل
 يف أماكن إقامتهم األصلية.

إرساء األمن واالستقرار يف كل من ليبيا بالدرجة األوذل، وكذلك يف مارل والنيجر  – 2
وإهباد حل الستتباب األمن االستقرار داخل ىذه الدوؿ اؼبتوترة واليت تسببت يف ظاىرة 

 ؽبجرة غَت الشرعية والنزوح البشري الذي فاؽ كل التصورات.  ا
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تطوير رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إذل التنمية كإسًتاتيجية لؤلمن والسبلـ  – 3
 واالستقرار يف كل اإلقليم اإلفريقي واؼبتوسطي.

اؼبساعدة يف  تفعيل ارباد اؼبغرب العريب ليقـو بكثَت من األعماؿ واألدوار، من بينها – 4
 التصدي للهجرة غَت الشرعية اليت تعاين منها صبيع بلدانو تقريباً.
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